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ИНФОРМАЦИЯ 

 

ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ 

Проект № BG05M9OP001-2.010-0313 „Социалното предприемачество –социална и 

професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково” 

 

От 01.05.2018 г. Община Кирково в качеството и на бенефициент съгласно Административен 

договор № BG05M9OP001-2.010-0313-C01„Социалното предприемачество –социална и 

професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково”, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура BG05M9ОP001-

2.010 „Развитие на социалното предприемачество“,  съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд“. 

Кратко описание на проекта: 

По проекта ще бъде създадено Общинското социално предприятие, което има изразен социален 

ефект спрямо лица от уязвими социални групи. Дейностите, които ще се осъществяват са 

озеленяване, благоустройство и предоставяне на социални услуги. В рамките на проекта ще се 

организира и проведе мотивационно обучение, професионално обучение по професия „Работник 

в озеленяването “, специалност „Озеленяване и цветарство“ на 16 лица за придобиване на първа 

степен на професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и 

граждански компетентности“ на 16 лица, които ще заемат длъжността „Домашен помощник”. 

Подобряването на умения и знания допринася за успешното реализиране на лицата на пазара на 

труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за професионално 

развитие. Друга основна дейност е организиране и провеждане на тренинг-обучения фокусирани 

върху развитието на социалните компетенции с цел да се мотивира амбицията за независимост, 

себеутвърждаване, себеизява, и личностно израстване на най-уязвимата част от обществото, а 

именно хората със специални потребности. Проектът ще спомогне за подобряване достъпа до 

заетост и преодоляване на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на заетост в 

социалното предприятие за период от 12 месеца на 32 лица от целевата група. 

 

Цели на проекта:  

Проекта „Социалното предприемачество –социална и професионална интеграция на лица от 

уязвимите групи в община Кирково" си поставя да постигне следните цели: 

Обща цел 

• Подобряване на качеството на живот в община Кирково, чрез развитие на социалната 

икономика и осигуряване на заетост на лица от рискови групи. 
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Специфични цели: 

• Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на 

подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика; 

• Улесняване на достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на 

социалната политика на община Кирково; 

• Създаване на условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места 

чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение. 

 

Дейности по проекта: 

Информиране и подбор на лицата, ангажирани по проекта 

Създаване и функциониране на социалното предприятие в рамките на проекта – разработване на 

документи, свързани със създаването на предприятието 

Осигуряване на психологическо подпомагане и мотивиране на целевата група 

Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи 

Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и 

граждански компетентности“, съгласно Европейската квалификационна рамка . 

Провеждане на професионално обучение за повишаване на професионалната квалификация по 

професия „Работник в озеленяването“ 

Подбор на кандидат – потребители на територията на община Кирково 

Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца на целевата група в Социалното 

предприятие 

Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности и услуги в подкрепа на 

социалното включване на обслужваните лица. 

Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество. 

 

 


